


WPROWADZENIE 

Oddajemy do rąk Czytelnika XXIII numer Zeszytów Naukowych Ostrołęckiego 
Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika, ale pierwszy w nowym formacie, 
z nadzieją, że to posunięcie przysłuży się do sprawniejszej lektury. 

16 lipca 2009 roku ukazał się Komunikat nr 16 Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z licz-
bą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową. Wynika z niego, że 
na podstawie § 4 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 17 października 2007 roku w sprawie kryteriów i trybu 
przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statuto-
wą (Dz.U. Nr 205, poz. 1489), Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa 
Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce znalazły się na liście czasopism 
punktowanych. 

Oznacza to także włączenie artykułów publikowanych w „Zeszytach 
Naukowych", do oceny parametrycznej jednostek naukowych. Za publikację na-
ukową w naszym czasopiśmie, przyznawane są cztery punkty. 

Tradycyjna pozostaje podstawowa konstrukcja Zeszytu na działy: Region -
Polska - Europa. Wprowadziliśmy dodatkowo dział czwarty „Komunikaty i do-
niesienia naukowe" 

Tradycyjnie też w gronie autorów znaleźli się pracownicy nauki z okolicznych 
ośrodków naukowo-dydaktycznych otaczających Ostrołękę, tj. Uniwersytetu 
Warszawskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie, a także trochę oddalonego terytorialnie, ale od wie-
lu lat związanego z OTN, Uniwersytetu Łódzkiego. Po raz pierwszy natomiast 
wśród autorów materiałów mamy przedstawiciela Wyższej Szkoły Handlowej 
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 
Oczywiście Zeszyt zawiera również wyniki prac regionalistów prowadzących 
prace badawcze w regonie Ostrołęki, jak i obszarach sąsiedzkich. Dzięki tej 
współpracy mogą być prowadzone badania porównawcze. Ze szczególną życzli-
wością witamy debiutantów z nadzieją, że wzbogacą wiedzę regionalną i na na-
szych łamach będą zdobywać doświadczenia. 
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Szeroka jest też tematyka Zeszytu, obejmująca: historię, etnografię, ekonomię, 
ochronę środowiska, rolnictwo, religię, bankowość i rolnictwo. 

Zespół, redakcyjny wyraża ogromne zadowolenie ze współpracy naukowej 
i popularyzatorskiej między Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym i Agencją 
Rozwoju Regionalnego Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce i afilio-
wanym przy tej instytucji Punkcie Informacji Europejskiej Europę Direct. 

Wyrażamy przekonanie, że prezentowany XXIII Numer Zeszytów Naukowych 
dostarczy nowej wiedzy naukowej, będącej wynikiem badań i zachęcającej do 
dalszych prac naukowych oraz pozwalającej prowadzić badania porównawcze 
użyteczne dla autorów syntez naukowych. 

Redakcja 
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